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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่ อ 1)เปรียบเทียบความสามารถในการแปลภาษาญี่ปุ่นเป็ นภาษาไทยของ
นักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี ที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้ รับการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD กับการ
สอนแบบปกติ 2)ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้ รับการสอนแบบร่ วมมือเทคนิค STAD มีกลุ่มตัวอย่ างเป็ น
นักศึกษาชั้นปี ที่ 4 วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จานวน 40 คน โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) แบ่ งกลุ่มตัวอย่ างเป็ น 2 กลุ่มคือกลุ่มทดลองจัด การเรี ยนการสอนแบบร่ วมมือเทคนิ ค STAD และกลุ่ม
ควบคุมจัดการเรียนการสอนแบบปกติ ดาเนินการทดลองโดยมีการทดสอบเพื่อวัดความสามารถในการแปลภาษาญี่ปุ่น
เป็ นภาษาไทยก่อนเรียน-หลังเรียน ทดสอบท้ ายบท และสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัยได้ แก่ แบบทดสอบเพื่อวัดความสามารถในการแปลภาษาญี่ปุ่นเป็ นภาษาไทยก่อนเรียน-หลัง
เรียน แบบทดสอบท้ ายบท และแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้ รับการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD สถิติ
ที่ใ ช้ ใ นการวิ เคราะห์ ข้ อ มูล ครั้ งนี้คือ ค่ า เฉลี่ ย เลขคณิต ( X ) ค่ า ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน(S.D) และค่ า ทดสอบที(ttest)ผลการวิจัยพบว่า
1.ผู้เรียนกลุ่มทดลองที่เรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD มีความสามารถในการแปลภาษาญี่ปุ่นเป็ นภาษาไทยสูง
กว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนแบบปกติอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05
2.ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้เรียนกลุ่มทดลองต่อการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD พบว่ามีค่าเฉลี่ยใน
ภาพรวมเท่ากับ 4.53 อยู่ในระดับมากที่สดุ และผู้เรียนบางส่วนให้ ความเห็นว่าการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD มี
บรรยากาศในการเรียนเป็ นกันเอง ผู้เรียนได้ ช่วยกันศึกษาค้ นคว้ า ได้ แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้ าใจระหว่ างการทา
กิจกรรม ทาให้ ผ้ ูเรียนมีความรู้ความเข้ าใจในการใช้ ภาษาญี่ปุ่นมากขึ้น มีความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของตนเองที่
สามารถมีส่วนช่วยให้ กลุ่มประสบผลสาเร็จ
คาสาคัญ: การแปลภาษาญี่ปุ่น-ไทย การสอนภาษาญี่ปุ่น การเรียนแบบร่วมมือ STAD
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Abstract
The objectives of this research were to 1)compare Japanese-Thai Translating Ability of Chiangmai
Rajabhat University 4th year Japanese Major Students taught by conventional teaching method and cooperative
learning STAD method, 2) survey the student’s satisfaction towards learning by cooperative learning STAD method.
The samples were 40 4th year Japanese major students who purposively sampled and divided into 2 groups, the
experimental group taught by cooperative learning STAD method and the controlled group taught by conventional
teaching method. Two groups pretest and posttest design was employed in this study.Data was collected from the
same exercises designated as the pretest and the posttest as well as from the questionnaire.The research tools
consisted of Japanese-Thai translation ability tests, unit quizzes and students satisfaction questionnaire. The
collected data were analyzed by the statistical means of the mean ( X ), standard deviation (S.D.) and t-test.
The results of the research were as follows:
1. The Japanese-Thai Translating Ability of the students taught by cooperative learning STAD method
were significantly higher than those taught by conventional teaching method at the 0.05 level.
2. The survey of the student’s satisfaction towards learning by cooperative learning STAD method revealed
the overall results at the highest level (mean=4.53)and it was found that the class has resulted in friendly
environment. The teaching technique helped them enjoy the class. Moreover, it improved their knowledge and
understanding of Japanese usages. The students were proud of themselves and gained self-esteem for making
contributions to their teams’ success.
Keywords: Japanese-Thai Translation, Japanese Teaching, Cooperative Learning, STAD
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บทนา
ในปั จจุ บันซึ่งเป็ นยุคสมัยแห่ งการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้ อมูลและการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ การแปลมี
บทบาทสาคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ การติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศเป็ นไปอย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็ นการติดต่อประสานงาน
ระหว่ างประเทศทางด้ านการเมือง เศรษฐกิจหรือแม้ กระทั่งการ ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมออนไลน์ ต่างก็ต้องอาศัยทักษะ
ทางการสื่อสารรวมไปถึงทักษะการแปลที่ดี ด้ วยเหตุน้ ี การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศในสถาบันอุดมศึกษาจึงมีการ
บรรจุรายวิชาการแปลไว้ ในหลักสูตรแทบทั้งสิ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กไ็ ด้ บรรจุรายวิชาการแปลไว้ ในหลักสูตร
ภาษาต่างประเทศต่างๆ โดยในส่วนของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น กาหนดให้ นักศึกษาชั้นปี ที่ 4
เรียนรายวิชาการแปลภาษาญี่ปุ่น ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งการแปลจากภาษาญี่ปุ่นเป็ นไทย และจากภาษาไทยเป็ นญี่ปุ่น
รายวิชานี้จะเน้ นให้ ผ้ เู รียนได้ เรียนรู้กระบวนการแปล เทคนิคการแปล และปัญหาต่าง ๆในการแปล ตลอดจนวิธแี ก้ ปัญหา
ที่เกิดขึ้นเหล่านั้น และจากการเก็บข้ อมูลจากนักศึกษาที่ผ้ ูวิจัยสอนพบว่านักศึกษามักมีปัญหาในการแปลที่ซา้ ๆกัน โดย
ปัญหาในการแปลของผู้เรียนที่มมี ากที่สดุ เรียงตามลาดับมากไปหาน้ อยคือ การไม่เข้ าใจโครงสร้ างประโยค การไม่สามารถ
แปลกลุ่มคาที่มีภาคขยายคานาม การไม่เข้ าใจคาศัพท์ สานวน ซึ่งปั ญหาการไม่เข้ าใจโครงสร้ างของประโยค ส่งผลให้ ไม่
สามารถแปลเป็ นภาษาไทยที่ถูกต้ องและเป็ นธรรมชาติได้ และรูปประโยคที่ผ้ วู ิจัยพบว่านักศึกษามักแปลผิดบ่อยที่สดุ เรียง
ตามลาดับ ได้ แก่
1) รูปประโยคกรรมวาจก(passive) เช่น
この雑誌は若い人たちによく読まれています。
(kono zasshi wa wakaihitotachi ni yoku yomareteimasu) แปลว่า นิตยสารฉบับนี้อ่านกันมากในหมู่วัยรุ่น
นักศึกษาแปลว่า นิตยสารฉบับนี้ถูกอ่านกันมากในหมู่วัยรุ่น
2) รูปให้ ทา(causative) เช่น
メーさんはチンさんを2時間も待たせました。
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ข้ อผิดพลาดของนักศึกษาดังกล่ าวข้ างต้ น สอดคล้ องกับ สมเกียรติ เชวงกิจวณิช (2559, น. 118 -155) ที่
พบว่ าปั ญหาที่ผ้ ูเรียนมักประสบจากการแปลภาษาญี่ปุ่นเป็ นภาษาไทยโดยเฉพาะในระดับโครงสร้ างประโยค มี 5 รูป
ประโยคดังนี้ 1) รูปกรรมวาจก(passive) เช่น nihon wa shihouwo umini kakomareteiru (日本は四方を海に
囲まれている) ซึ่งเป็ นรูปกรรมวาจกที่ภาคแสดงในประโยคไม่มผี ้ ูกระทาโดยตรง หากแปลแบบตรงตัวจะแปลว่า
ญี่ปุ่นถูกล้ อมรอบด้ วยทะเลทั้งสี่ด้าน เมื่อแปลเป็ นภาษาไทยไม่ นิยมใช้ รูปกรรมวาจก 2) รูปให้ ทา(causative) เช่ น
tsukareteiruyoudattanode sonomamanemuraseteoita (疲れているようだったので、そのまま
眠らせておいた。)ที่มผี ้ แู ปลว่าท่าทาง(เขาคง)เหนื่อย ฉันจึงใช้ ให้ เขานอน 3) สานวนแสดงทัศนคติของผู้พดู
หรือผู้เขียน เช่น kondo shokujini ikanaika (今度、食事に行かないか。) มีผ้ แู ปลว่า”คราวหน้ าไม่ไป
กินข้ าวกันเหรอ” ซึ่งควรแปลว่า “ไว้ ไปกินข้ าวกันมั้ย” 4) สานวนที่เลี่ยงการระบุผ้ ูกระทาเช่นสานวน「～ことに
なる」 และ5) สานวนที่เลี่ยงการระบุชัดเจน(非断定的な表現หรือ婉曲表現)เช่ นสานวนที่มีคาว่ า
「 demo, nado, toka」(でも ～など ～とか)เป็ นต้ น ซึ่งปั ญหาจากข้ อสังเกตของสมเกียรติ เชวงกิจ
วณิช(2559)ดังกล่ าวข้ างต้ นนั้น สอดคล้ องกับงานวิจัยของณัฏฐิ รา ทับทิม(2555) ที่พบข้ อผิดพลาดจากงานแปลของ
นักศึกษา ดังนี้ 1) ข้ อผิดพลาดในการใช้ ภาษา 2) ข้ อผิดพลาดด้ านภาษาศาสตร์ คือ ไวยากรณ์หรือโครงสร้ างของประโยค
3) ข้ อผิดพลาดด้ านรูปประโยค เช่น การลดรูป การแทนที่ เป็ นต้ น
จากการรวบรวมข้ อผิดพลาดในการแปลของนักศึกษาที่ผ้ วู ิจัยเคยสอน พบว่านักศึกษามักจะแปลผิดในเรื่องเดิม
ซา้ ๆ หรือมักมีข้อผิดพลาดคล้ ายๆกัน เมื่อสอบถามจึงพบว่านักศึกษาไม่เข้ าใจความหมายของรูปประโยคทาให้ แปลไม่ได้
จึงปรึกษาเพื่อนและช่วยกันแปล ดังนั้นในฐานะผู้สอนผู้วิจัยจึงได้ พยายามหาแนวทางในการสอนเพื่อให้ ผ้ เู รียนได้ มีโอกาส
พัฒนาความรู้ความสามารถในการแปลภาษาญี่ปุ่นให้ สูงขึ้น ซึ่งการที่ผ้ ูเรียนรวมกลุ่มกับเพื่ อนเพื่ อแปลใบงานที่ได้ รับ
มอบหมาย แสดงให้ เห็นว่าการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนด้ วยกันเองเป็ นวิธกี ารที่ทาให้ ผ้ เู รียนเกิด
ความมั่นใจมากขึ้นในการทางานที่ได้ รับมอบหมาย ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการแปลภาษา
ญี่ปุ่นด้ วยการเรียนแบบร่วมมือ(cooperative learning) เทคนิค STAD (Student Teams Achievement Division) ซึ่งเป็ น
รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นศูนย์กลาง ที่ได้ รับการพัฒนาโดย Slavin (1995) โดยการเรียนแบบร่ วมมือ
เทคนิค STAD เป็ นวิธกี ารเรียนที่ครูเป็ นผู้จัดกลุ่มผู้เรียนที่มีระดับผลการเรียนต่างกันเป็ นกลุ่มๆละ 4 คน ในอัตราส่วน
ผู้เรียนเก่ง ผู้เรียนปานกลางและผู้เรียนอ่อนเป็ น 1 : 2 : 1 ตามลาดับ ผู้เรียนทุกคนจะมีคะแนนฐาน ( base score )ของ
แต่ละคน ในการสอนครูจะเสนอสาระสาคัญของบทเรียนแล้ วให้ ผ้ ูเรียนทางานร่วมกัน เมื่อเรียนจบบทเรียนในแต่ละบท
แล้ ว จะทาการทดสอบย่ อยเป็ นรายบุคคล คะแนนที่ได้ จะถูกเปลี่ยนไปเป็ นคะแนนกลุ่มเพื่อหาคะแนนพัฒนาของแต่ ละ
บุคคล หลักสาคัญของการเรียน คือ การสร้ างแรงจูงใจให้ ผ้ เู รียนตั้งใจเรียนและช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกในกลุ่มให้ เรียนรู้ส่งิ
ที่ครูสอน ดังนั้นสมาชิกทุกคนจึงต้ องร่ วมมือกันและพากลุ่มไปสู่เป้ าหมาย ซึ่งหมายถึงผู้ท่เี รียนอ่อนก็สามารถพัฒนา
ตนเองไปพร้ อมกับเพื่อนในกลุ่มที่เรียนเก่งกว่า จึงทาให้ ผลการเรียนดีข้ นึ (ทิศนา แขมมณี, 2555, น.98-106) จากการ
วิจัยของ ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล(2551) และ วัชรีพร สุทธิกรกมล(2559) พบว่านักศึกษามีทศั นคติท่ดี ตี ่อการเรียนแบบ
ร่ วมมือเทคนิค STAD บรรยากาศในการเรียนเป็ นกันเอง ผู้เรียนได้ มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่ อน ได้ ช่วยกันเรียนรู้ ทาให้ มี
ทัศนคติท่ดี ีต่อการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น ส่งผลให้ ผลการเรียนดีข้ ึน เช่ นเดียวกับผลการวิจัยของ สมศักดิ์ ทองบ่อ
(2543)ที่พบว่านักศึกษาที่เรียนแบบปกติ ที่เป็ นการเรียนแบบต่างคนต่างเรียน นักเรียนกลุ่มเก่งจะได้ คะแนนสูงขณะที่
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(meisan wa chinsan wo nijikanmo matasemashita) แปลว่า คุณเมทาให้ คุณชินรอตั้งสองชั่วโมง
นักศึกษาแปลว่า คุณชินให้ คุณเมรอตั้งสองชั่วโมง
3.) ประโยคแสดงทัศนคติของผู้พูดหรือผู้เขียน(modality)
彼はきっと合格するだろう。(kare wa kitto goukakusurudarou) แปลว่า เขาคงจะสอบผ่าน
นักศึกษาแปลว่า เขาสอบผ่านแน่นอน
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กลุ่มอ่อนไม่มีความเข้ าใจในบทเรียนทาให้ ร้ สู กึ เครียดและเบื่อ ส่งผลให้ ไม่ต้งั ใจเรียน เป็ นเหตุให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต่า เช่นเดียวกับ Abdul (2012) ที่พบว่าการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ทาให้ ความสามารถทางการเขียนภาษาญี่ปุ่น
ของผู้เรียนสูงขึ้นกว่าการสอนด้ วยวิธปี กติ เนื่องจากนักศึกษาที่เรียนแบบปกติ ไม่มีโอกาสได้ แลกเปลี่ยนความรู้กบั เพื่อน
ทาให้ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาตนเองเท่ า ที่ค วร ในขณะที่นั ก ศึ ก ษาที่ไ ด้ รั บ การสอนแบบร่ ว มมือเทคนิ ค STAD มีโ อกาส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการทากิจกรรมกลุ่ม ทาให้ ผ้ ทู ่เี รียนอ่อนได้ เรียนรู้ไปพร้ อมๆกับผู้ท่เี รียนเก่ง ส่งผลให้ การเรียนดีข้ นึ
จากการศึกษาดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะนาการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STADมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาความสามารถในการแปลภาษาญี่ปุ่นเป็ นภาษาไทยของนักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี ที่ 4 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่ เปรียบเทียบกับการสอนแบบปกติ เพื่ อจะได้ นาผลการวิจัยมาเป็ นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนวิชาการแปลภาษาญี่ปุ่น และการสอนภาษาญี่ปุ่นให้ มปี ระสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์การวิจยั
1.เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแปลภาษาญี่ปุ่นเป็ นภาษาไทย ของนักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้ รับการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD กับการสอนแบบปกติ
2.เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่ได้ รับการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD
สมมติฐานการวิจยั
1. ความสามารถในการแปลภาษาญี่ปุ่นเป็ นภาษาไทยของผู้เรียนกลุ่มทดลองหลังการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค
STAD สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ใช้ วธิ สี อนแบบปกติ
2. ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ในระดับมาก
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วิธีการศึกษา
1. ประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้คอื นักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี ที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาเภอ
เมืองจังหวัดเชียงใหม่ ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 จานวน 2 หมู่เรียน รวม 66 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ได้ แก่ นักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี ที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2559 จานวน 40 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง
แบ่ งกลุ่มตัวอย่ างเป็ น 2 กลุ่ม ให้ กลุ่มทดลอง จานวน 20 คน เป็ นกลุ่มที่เรียนแบบร่ วมมือ เทคนิค STAD และกลุ่ม
ควบคุมจานวน 20 คนเรียนด้ วยวิธปี กติ โดยผู้วิจัยเป็ นผู้สอนเองทั้งสองกลุ่ม ใช้ เนื้อหาและระยะเวลาในการทดลองเท่า กัน
ในการวิจัย คือ 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้งๆละ 3 ชั่วโมง รวมเป็ น 18 ชั่วโมง
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กรอบแนวคิดและทฤษฎีการวิจยั
แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนแบบร่ วมมือ (Cooperative Learning) เป็ นการเรียนการสอน ที่ได้ รับการพัฒนาโดย
Slavin (1990) การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD มีองค์ประกอบที่สาคัญ 5 ประการ คือ
1) การนาเสนอในชั้นเรียน (Class Presentation) หมายถึง การร่วมกันอภิปรายของผู้เรียนแต่ละคนในกลุ่ม ซึ่ง
ต่างจากการสอนแบบปกติ เพราะผู้เรียนจะต้ องตั้งใจขณะที่มกี ารอภิปราย เพื่อที่จะทาการทดสอบย่อยให้ ได้ คะแนนดีและ
คะแนนการทดสอบย่อยจะเป็ นคะแนนของกลุ่มด้ วย
2) การทางานเป็ นทีม (Teams) หลักสาคัญคือ ทุกคนที่อยู่ในทีมต้ องช่วยกันทางานที่ได้ รับมอบหมาย
3) การทดสอบ (Quizzes) หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนในแต่ละบทแล้ วครูจะทาการทดสอบย่อยเป็ นรายบุคคล
โดยผู้เรียนจะไม่ได้ รับอนุญาตให้ ช่วยเหลือกัน
4) คะแนนพัฒนารายบุคคล (Individual Improvement Scores) จุดมุ่งหมายของคะแนนพัฒนา คือต้ องการให้
ผู้เรียนได้ รับคะแนนที่ดกี ว่าเดิม คะแนนพัฒนาของแต่ละคนจะถูกนามาเป็ นคะแนนกลุ่มโดยการเฉลี่ย
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5) ผลงานกลุ่ม (Team Recognition) กลุ่มจะได้ รับคาชมเชยหรือรางวัลถ้ าทาคะแนนเฉลี่ยเกินจากเกณฑ์ ซึ่งทุก
กลุ่มมีโอกาสได้ รับรางวัลเท่ากัน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD และแบบปกติ แบบละ 6 แผน ดังนี้
แผนการจัดการเรียนรู้ เริ่องการแปลรูปประโยคกรรมวาจก （受身）
จานวน 3 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้เริ่อง การแปลรูปประโยคให้ ทา
（使役）
จ านวน 3 ชั่ วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ เริ่องการแปลรูปประโยคแสดงทัศนะของผู้พูดต่อเนื้อหา(対事的モダリティ)
จานวน 3 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ เริ่องการแปลประโยคที่มอี นุพากย์คุณศัพท์（連体節）
จานวน 3 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ เริ่องการแปลรูปประโยคที่กากวมหรือเลี่ยงการระบุท่ชี ัดเจน
จ า น ว น 3 ชั่ ว โมง
แผนการจัดการเรียนรู้ เริ่องการแปลรูปประโยคเงื่อนไข(条件節)
จานวน 3 ชั่วโมง
2.แบบทดสอบเพื่อวัดความสามารถในการแปลภาษาญี่ปุ่นเป็ นภาษาไทย
แบบทดสอบนี้เป็ นแบบทดสอบอัตนัย จานวน 30 ข้ อ ใช้ เพื่อตรวจสอบความสามารถเดิมของผู้เรียนก่อนที่จะ
เริ่มเรียน(pretest) และเพื่อวัดความสามารถของผู้เรียนภายหลังจากที่ได้ เรียนแบบร่ วมมือเทคนิค STAD (posttest)มี
เกณฑ์ในการตรวจให้ คะแนนข้ อละ 3 คะแนน โดยพิจารณาความถูกต้ องของโครงสร้ างไวยากรณ์ ความหมาย และการใช้
ภาษา(ณัฏฐิ รา ทับทิม , 2555) เนื้อหาที่นามาใช้ ในแบบทดสอบคือรูปประโยคหรือไวยากรณ์ท่ีมักเป็ นปั ญหาในการ
แปลภาษาญี่ปุ่นเป็ นภาษาไทยที่ผ้ ูวิจัยศึกษาจากงานแปลของนักศึกษาที่ผ้ ูวิจัยเคยสอน งานวิจัย ของณัฏฐิ รา ทับทิม
(2555)และสมเกียรติ เชวงกิจวณิช(2559) ได้ แก่ รูปประโยคกรรมวาจก รูปประโยคให้ ทา
รูปประโยคแสดงทัศนะของผู้พูดต่อเนื้อหา รูปประโยคที่มอี นุพากย์คุณศัพท์ รูปประโยคที่กากวมหรือเลี่ยงการระบุ
ที่ชัดเจน และรูปประโยคเงื่อนไข

4.แบบประเมินความพึ งพอใจของผู้ เรี ยนที่เรี ย นแบบร่ วมมือ เทคนิค STAD ตอนที่ 1 เป็ นค าถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า(Rating Scale)ตามวิธลี ิเคิร์ท 5 ระดับ จานวน 15 ข้ อ และตอนที่ 2 เป็ นคาถามปลายเปิ ด
การสร้ างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1) นาร่ างแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่ วมมือเทคนิค STAD และแบบปกติ ให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบ
เนื้อหา แล้ วนามาปรับปรุงตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ และนาแผนการสอนจานวน 1 แผน ไปทดลองใช้ (try out)กับ
นักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี ที่ 4 คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ท่ไี ม่ใช่ กลุ่ม
ตัวอย่าง เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในเรื่องความยากง่าย เวลาที่ใช้ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จากนั้นนามา
ปรับปรุงแล้ วนาไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งก่อนจะนาไปทดลองสอนจริงกับกลุ่มตัวอย่าง
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3.แบบทดสอบท้ ายบท ตามแผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 6 ชุด
แบบทดสอบนี้เป็ นแบบทดสอบอัตนัย จานวนชุดละ 5 ข้ อ ใช้ เป็ นเครื่องมือวัดความสามารถในการแปลภาษา
ญี่ปุ่นเป็ นภาษาไทยหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนในแต่ละแผนการเรียน และเพื่อนาคะแนนจากการทดสอบท้ ายบทไปคิด
คะแนนความก้ าวหน้ ารายบุคคลโดยเปรียบเทียบกับคะแนนฐาน(คะแนนทดสอบก่อนเรียน) มี เกณฑ์ในการตรวจให้
คะแนนข้ อละ 3 คะแนน โดยพิจารณาความถูกต้ องของโครงสร้ างไวยากรณ์ ความหมาย และการใช้ ภาษา(ณัฏฐิรา ทับทิม,
2555) แบบทดสอบท้ ายบททั้ง 6 ชุดมีเนื้อหาตามแผนการจัดการเรียนรู้
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2) น าแบบทดสอบเพื่ อ วั ด ความสามารถในการแปลภาษาญี่ ปุ่นเป็ นภาษาไทย ไปให้ ผ้ ู เ ชี่ ย วชาญ 3 ท่ า น
ตรวจสอบเนื้อหาและภาษา หาค่าดัชนีความสอดคล้ อง(IOC) เลือกข้ อคาถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้ องตั้งแต่ 0.50 ขึ้น
ไป แล้ วนาไปจัดทาแบบทดสอบเพื่อวัดความสามารถในการแปลภาษาญี่ปุ่นเป็ นภาษาไทย จานวน 50 ข้ อ และนา ไป
ทดลองใช้ (Try Out)กับนักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นชั้นปี ที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ท่ไี ม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน
26 คน เพื่อนาผลการทดลองมาหาคุณภาพของแบบทดสอบ นาแบบทดสอบมาทาการวิเคราะห์รายข้ อ เพื่อหาค่าความ
ยากง่ าย(p)และค่ าอานาจจาแนก(r)ของแบบทดสอบ ทาการวิเคราะห์ โดยใช้ โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ แล้ วทาการ
คัดเลือกข้ อสอบที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20-0.80 และมีค่าอานาจจาแนก 0.20 ขึ้นไป โดยเฉลี่ยให้ ครอบคลุม
จุดประสงค์และเนื้อหาในแต่ละตอนมาใช้ เป็ นแบบทดสอบความสามารถ จานวน 30 ข้ อ แล้ วนาแบบทดสอบที่ได้ มาหาค่า
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับด้ วยสัมประสิทธ์อัลฟ่ า(Alpha-Coefficient)ตามวิธีของครอนบาค(Cronbach)ได้ ค่าความเชื่อมั่นที่
0.81ถือเป็ นค่าที่ยอมรับได้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)
4)นาแบบทดสอบท้ ายบทที่สร้ างขึ้นทั้ง 6 ฉบับตามจานวนแผนการเรียน ไปให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญ 3 ท่านตรวจสอบ
เนื้อหาและภาษา หาค่าดัชนีความสอดคล้ อง เลือกข้ อคาถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้ องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป แล้ วนาไป
จัดทาแบบทดสอบท้ ายบท 6 ฉบับๆละ10 ข้ อ หลังจากนั้นนาไปทดลองใช้ กับนักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่นชั้นปี ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ท่ไี ม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 26 คน และทาการวิเคราะห์รายข้ อ โดยใช้ โปรแกรมวิเคราะห์
ข้ อสอบ แล้ วทาการคัดเลือกข้ อสอบ โดยเฉลี่ยให้ ครอบคลุมจุ ดประสงค์และเนื้อหาในแต่ละแผนการเรียน มาใช้ เป็ น
แบบทดสอบท้ ายบท จานวน 5 ข้ อ แล้ วนาแบบทดสอบที่ได้ มาหาค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับด้ วยสัมประสิทธ์อลั ฟ่ า(AlphaCoefficient)ตามวิธีของครอนบาค(Cronbach) ได้ ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบท้ ายบททั้ง 6 ฉบับดังนี้ ฉบับที่ 1
เท่ากับ 0.84 ฉบับที่ 2 เท่ากับ 0.88 ฉบับที่ 3 และ 5 เท่ากับ 0.85 ฉบับที่ 4 เท่ากับ 0.87 และฉบับที่ 6 เท่ากับ 0.97
ถือเป็ นค่าที่ยอมรับได้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)
5) นาแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญ 3 ท่านพิจารณา
ความเหมาะสมของข้ อคาถามและหาค่ าดัชนีความสอดคล้ องของแบบประเมิน แล้ วเลือกข้ อคาถามที่มีค่าดัชนีความ
สอดคล้ องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป จานวน 15 ข้ อ แล้ วนาไปทดลองใช้ กับกับ นักศึกษาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี ที่ 4 คณะ
มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ท่ไี ม่ใช่ กลุ่มตัวอย่ าง (กลุ่มเดียวกับที่ใช้ ทดลองแผนการ
จัดการเรียนรู้) และนาแบบประเมินดังกล่าวมาทาการวิเคราะห์รายข้ อ เพื่อหาค่าความยากง่าย(p)และค่าอานาจจาแนก
(r)ของแบบประเมิน แล้ วทาการคัดเลือกข้ อคาถามที่มคี ่าความยากง่ายระหว่าง 0.20-0.80 และมีค่าอานาจจาแนก 0.20
ขึ้นไป ได้ ข้อคาถามจานวน 15 ข้ อ แล้ วนาไปหาค่าค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับด้ วยสัมประสิทธ์อลั ฟ่ า(Alpha-Coefficient)ตาม
วิธขี องครอนบาค(Cronbach) ได้ ค่าความเชื่อมั่นที่ 0.98 ถือเป็ นค่าที่ยอมรับได้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)
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การเก็บรวบรวมข้อมู ล
1. ทดสอบก่อนเรียน โดยแบบทดสอบเพื่อวัดความสามารถในแปลภาษาญี่ปุ่นเป็ นภาษาไทย ทั้งกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม
2. จัดกิจกรรมการเรียนด้ วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD กับกลุ่มทดลอง จานวน 6 แผนๆ
ละ 3 ชั่วโมง รวมระยะเวลา 18 ชั่วโมง โดยจัดกลุ่มแบบคละความสามารถกลุ่มละ 4 คน คือมีผ้ ูเรียนที่เก่ง 1 คน ปาน
กลาง 2 คน และอ่อน 1 คน ใช้ คะแนนจากการทดสอบก่อนเรียนที่มีคะแนนเต็ม 90 คะแนนเป็ นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม
ดังนี้
ผู้เรียนเก่ง คือ
กลุ่มที่มคี ะแนนผลการสอบ 60 คะแนนขึ้นไป
ผู้เรียนปานกลาง คือ
กลุ่มที่มคี ะแนนผลการสอบ ระหว่าง 45-59 คะแนน
ผู้เรียนอ่อน คือ
กลุ่มที่มคี ะแนนผลการสอบ ระหว่าง 0-44 คะแนน
3. ดาเนินการเรียนการสอนโดยให้ นักศึกษานั่งเรียนตามกลุ่มที่ได้ จัดไว้ ให้ ทาแบบฝึ กการแปลโดยการช่วยเหลือ
กันภายในกลุ่ม ให้ แต่ ละกลุ่มมานาเสนองานแปลของกลุ่ มและเพื่ อนๆในชั้นเรียนอภิปรายโดยมีผ้ ูสอนให้ ความเห็น
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ประกอบ และท้ ายชั่วโมงให้ ทาแบบทดสอบท้ ายบทเป็ นรายบุคคล ผู้สอนนาไปตรวจให้ คะแนนและแจ้ งผลคะแนนพร้ อม
ทั้งให้ รางวัลกลุ่มที่มคี ะแนนพัฒนาการดีเยี่ยม และดีมาก ในชั่วโมงถัดไป
4.การจัดกิจกรรมการเรียนด้ วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ กับกลุ่มควบคุม จานวน 6 แผนๆ ละ 3 ชั่วโมง
รวมระยะเวลา 18 ชั่วโมง ดาเนินการเรียนการสอนโดยผู้วิจัยให้ นักศึกษาทาแบบฝึ กการแปลด้ วยตนเอง แล้ วนาเสนองาน
แปลของตนเองให้ เพื่อนๆในชั้นเรียนอภิปรายโดยมีผ้ สู อนให้ ความเห็นประกอบ และท้ ายชั่วโมงให้ ทาแบบทดสอบท้ ายบท
เป็ นรายบุคคล ผู้สอนนาไปตรวจให้ คะแนน และแจ้ งผลคะแนนในชั่วโมงถัดไป
5. เมื่อสิ้นสุดการเรียนแผนสุดท้ ายของทั้งสองกลุ่ม ผู้วิจัยดาเนินการทดสอบหลังเรียนโดยใช้ แบบทดสอบชุด
เดียวกับการทดสอบก่อนเรียน เพื่ อนาผลคะแนนมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบความสามารถในการแปลภาษาญี่ปุ่นเป็ น
ภาษาไทยระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
6. ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนแบบร่ วมมือเทคนิค STAD ด้ วยแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่เรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. การเปรียบเทียบความสามารถในการแปลภาษาญี่ปุ่นเป็ นภาษาไทยของกลุ่มทดลองที่เรียนแบบร่ วมมือ
เทคนิคSTAD กับกลุ่มควบคุมที่เรียนแบบปกติ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย( X ) ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D) และค่าทดสอบที(t-test)จากคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน ระหว่ างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม ด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2.การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มตี ่อการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD วิเคราะห์ข้อมูล โดย
คานวณหาค่าเฉลี่ย( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

จานวน

Mean

S.D.

กลุ่มทดลอง

20

49.90

9.28

กลุ่มควบคุม

20

49.70

9.08

ผลต่างของค่าเฉลี่ย

t

Sig

0.20

0.069

0.473

จากตาราง 1 พบว่าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของผู้เรียนทั้งสองกลุ่ม ก่อนที่จะเริ่มทดลอง
กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 49.90 คะแนน กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 49.70 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบแล้ วมี
ผลต่ างของค่ าเฉลี่ยที่ 0.20 คะแนน ซึ่งแสดงว่ าก่อนการทดลองสอน นักศึกษาทั้งสองกลุ่มมี ความสามารถในการ
แปลภาษาญี่ปุ่นเป็ นภาษาไทยไม่แตกต่างกัน

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลการศึกษา
1.ความสามารถในการแปลภาษาญี่ปุ่นเป็ นภาษาไทย ของนักศึกษาชั้นปี ที่ 4 วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้ รับการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่านักศึกษาที่ได้ รับการสอนแบบปกติ ดังตาราง 1และ 2
ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถทางการแปลภาษาญี่ปุ่นเป็ นภาษาไทย ก่อนการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD
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ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถทางการแปลภาษาญี่ปุ่นเป็ นภาษาไทย หลัง การเรียนแบบร่ วมมื อเทคนิค
STAD
จานวน

Mean

S.D.

กลุ่มทดลอง

20

60.60

10.03

กลุ่มควบคุม

20

53.40

9.47

ผลต่างของค่าเฉลี่ย

t

7.20

2.334

Sig

0.012

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

จากตาราง 2 พบว่าผลการทดสอบหลังเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ผู้เรียนกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ
60.60 คะแนน ในขณะที่กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 53.40 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบแล้ วมีผลต่างของค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี
7.20 คะแนน จากการทดสอบสถิติ t ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่า ค่าเฉลี่ยของผู้เรียนกลุ่มทดลองที่ได้ รับการสอนแบบ
ร่วมมือเทคนิค STAD สูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้ รับการสอนแบบปกติ
2.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนแบบร่ วมมือเทคนิค STADมีค่าเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ 4.53 อยู่ใน
ระดับมากที่สดุ
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อภิปรายผลการศึกษา
1.การเปรียบเทียบความสามารถในการแปลภาษาญี่ปุ่นเป็ นภาษาไทยหลังการเรียนแบบร่ วมมือเทคนิค STADพบว่า
นักศึกษากลุ่มทดลองมีความสามารถในการแปลสูงกว่านักศึกษากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี ะดับ0.05โดยมี
ค่าเฉลี่ยรวมของคะแนนหลังเรียนเพิ่มจาก49.90 คะแนน เป็ น 60.60 จากคะแนนเต็ม 90 คะแนน เป็ นไปตามสมมติฐาน
การวิจัย สอดคล้ องกับงานวิจัยของศศิกานต์ โฆษิตตระกูล(2551) และวัชรีพร สุทธิกรกมล(2559)ที่พบว่าผู้เรียนที่ได้ รบั
การสอนแบบร่ วมมือเทคนิค STAD มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่ าก่อนเรียนและสูงกว่ าผู้เรียนที่เรียนแบบปกติ ซึ่ง
ปัจจัยดังกล่าวเกิดจากการกาหนดกลุ่มที่มกี ารคละความสามารถ ผู้เรียนที่เรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน โดยสมาชิกในกลุ่มต่าง
ช่วยกันศึกษาค้ นคว้ า แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเป้ าหมายและความสาเร็จของกลุ่ม สมาชิกทุกคนจึงเกิดความรู้สกึ ว่าตนเอง
เป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ต่างก็มหี น้ าที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันทาให้ ต้องพูดคุยแลกเปลี่ยน และรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน
ในกลุ่ม ผู้เรี ยนที่เรียนอ่อนก็ไม่ ร้ ูสึกโดดเดี่ยว ในขณะที่กลุ่มควบคุมซึ่งเรียนแบบปกติเป็ นการเรียนการสอนที่ผ้ ูวิจัย
นาเสนอเนื้อหาในการเรียนตอนต้ นชั่วโมง หลังจากนั้นให้ ผ้ ูเรียนทาแบบฝึ กด้ วยตนเองแล้ วสุ่มเรียกผู้เรียนมานาเสนอ
ผลงานให้ เพื่อนทั้งชั้นฟัง ผู้เรียนที่เรียนอ่อนมักไม่มคี วามมั่นใจในการนาเสนอผลงานของตนเองหรือไม่ค่อยร่วมอภิปราย
เนื่องจากกลัวตอบผิด สอดคล้ องกับ Abdul (2012) ที่พบว่านักศึกษาที่เรียนแบบปกติ ไม่มโี อกาสได้ แลกเปลี่ยนความรู้
กับ เพื่ อ น เนื่ อ งจากเป็ นการเรี ย นที่ไ ม่ เ น้ น การท ากิจ กรรมกลุ่ ม ท าให้ ไ ม่ มีโ อกาสพั ฒ นาตนเองเท่ า ที่ ค วร จึ ง ทาให้
ความสามารถในการเรียนพัฒนาได้ น้อยกว่ากลุ่มที่เรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD
2.ผลการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจโดยเฉลี่ย
รวม 4.53 อยู่ในระดับมากที่สดุ ประเด็นที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความพึงพอใจในบรรยากาศการเรียน ที่ทาให้ ผ้ เู รียนได้ มี
ปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อนในกลุ่ม ทาให้ เกิดแรงจูงใจในการเรียน เกิดความภาคภูมใิ จที่ได้ มสี ่วนช่วยให้ กลุ่มประสบความสาเร็จ
กล่าวได้ ว่าการเรียนแบบร่วมมือทาให้ นักศึกษาที่เรียนอ่อนมีความสุขในการเรียน ได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคในการเรียน
กับเพื่อนในกลุ่ม และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ กบั การเรียนของตนเอง ส่งผลให้ เกิดความมุ่งมั่นที่จะเรียนให้ ได้ ดกี ว่าเดิม
ดังที่วัชรีพร สุทธิกรกมล(2559)สรุปว่าการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD เป็ นกระบวนการเรียนที่ส่งเสริมพัฒนาการ
ของผู้เรียนทั้งสามด้ านคือ พุทธิพิสยั ทักษะพิสยั จิตพิสยั

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม

สรุปผลการศึกษา
1.ผู้เรียนกลุ่มทดลองที่ได้ รับการสอนแบบร่ วมมือเทคนิค STAD มีความสามารถทางการแปลภาษาญี่ปุ่นเป็ น
ภาษาไทยสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่เรียนแบบปกติ
2.ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนกลุ่มทดลองต่อการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค STADมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 อยู่
ในระดับมากที่สดุ
ข้อเสนอแนะ
1. จากการทดลองพบว่าการให้ ผ้ ูเรียนช่ วยกันเรียนรู้ ค้ นคว้ าเพิ่มเติมเพื่อหาข้ อมูลในการทางานนั้น ทาให้ ได้
เรียนรู้เทคนิคในการเรียน การแก้ ปัญหาในการแปล และผู้เรียนสนใจที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองนอกเหนือจากในชั้นเรียนมากขึ้น
2. จากผลการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบร่ วมมือเทคนิค STAD
พบว่ านักศึกษามีความสุขในการเรียน นักศึกษาที่เรียนอ่อนเกิดแรงจู งใจในการเรียนเพราะได้ มีส่วนร่ วมในการเรียน
มากกว่ าการเรียนด้ วยวิธีปกติ ซึ่งส่งผลให้ นักศึกษามีทัศนคติท่ดี ีต่อการเรียนทาให้ มีผลการเรียนดีข้ ึน จึงควรมีการนา
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบร่วมมือเทคนิค STADไปใช้ ในการเรียนการสอนรายวิชาอื่นๆด้ วย
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